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Је дан од нај зна чај ни јих 
пред став ни ка та ко зва не Ен гле
ске шко ле у на у ци о ме ђу на род
ним од но си ма, Аустра ли ја нац 
Хе дли Бул, про фе сор ме ђу на
род них од но са на Лон дон ској 
шко ли за еко но ми ју и по ли тич
ке на у ке, Окс фор ду и Аустра
лиј ском на ци о нал ном уни вер
зи те ту у Кан бе ри, углав ном је 
био из ван жи же ин те ре со ва ња 
срп ских и ју го сло вен ских те
о ре ти ча ра ме ђу на род них од
но са. У овом по гле ду по сто ји 
ма ли број зна чај них из у зе та ка. 
У свом уџ бе ни ку „На у ка о ме
ђу на род ним од но си ма“ из 1987. 
го ди не (из да ње Научнекњиге и 
Институтазамеђународнупо
литику и привреду), Љу би во је 
Аћи мо вић са мо ус пут по ми ње 
Бу ла, као за ступ ни ка та ко зва ног 

кла сич ног при сту па у про у ча ва
њу ме ђу на род них од но са. Мно
го ве ћи про стор Хе дли ју Бу лу 
као уче сни ку у де ба ти – по зна
тој као дру га ве ли ка де ба та у 
ме ђу на род ној те о ри ји – из ме ђу 
за ступ ни ка „кла сич ног“ и „на
уч ног“ ме то до ло шког при сту
па, по све ти ла је проф. Је ли ца 
Сте фа но вић Штам бук у књи зи 
„Ди пло ма ти ја у ме ђу на род ним 
од но си ма“ (Факултет поли
тичких наука и Чигоја штам
па, 2008.). Као те о ре ти чар ме
ђу на род ног дру штва и по рет ка 
у свет ској по ли ти ци, Хе дли Бул 
је оп шир ни је пред ста вљен у 
сту ди ја ма проф. Дра га на Р. Си
ми ћа: „По ре дак све та“ (Завод
за уџбенике и наставна сред
ства, 1999.) и „Свет ска по ли
ти ка“ (Факултет политичких
наука и Чигојаштампа, 2009.).

Сво је схва та ње ме ђу на род
ног дру штва и ме ђу на род ног 
по рет ка, Хе дли Бул је де таљ но 
из ло жио у књи зи „Анар хич
но дру штво“, са под на сло вом 
„Сту ди ја о по рет ку у свет ској 
по ли ти ци“, пр ви пут об ја вље
ној 1977. го ди не. Из на сло ва и 
под на сло ва књи ге углав ном је 
ја сно ко ја се пи та ња на ла зе у 
сре ди шту Бу ло вог ис тра жи ва
ња. У увод ном де лу сту ди је, ме
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ђу тим, Бул екс пли цит но на во ди 
три те мељ на пи та ња на ко ја по
ку ша ва да од го во ри у три де ла 
књи ге. Та пи та ња су сле де ћа:

1) Шта је по ре дак у свет ској 
по ли ти ци?

2) Ка ко се по ре дак одр жа ва 
у окви ру по сто је ћег си
сте ма су ве ре них др жа ва?

3) Да ли си стем су ве ре них 
др жа ва још увек обез бе
ђу је одр жив пут ка свет
ском по рет ку?

На пу ту ка од го во ру на пр
во пи та ње, Бул нај пре од ре ђу је 
по ре дак у дру штве ном жи во ту, 
те пој мо ве држава, системдр
жава и друштводржава. Ти ме 
ће за сно ва ти ка те го ри јал нопој
мов ну апа ра ту ру за да ље про у
ча ва ње пи та ња ме ђу на род ног 
– или свет ског – по рет ка. Др
жа ве су, за Бу ла, основ не је ди
ни це по ли тич ког ор га ни зо ва ња 
у са вре ме ном све ту, а ти ме и 
нај ва жни ји ак те ри у ме ђу на
род ним од но си ма. По то ме је 
ње го ва те о ри ја бли ска др жа во
цен трич ном ре а ли зму. Др жа ве 
се мо гу ја ви ти и као са став ни 
де ло ви система ко ји „на ста
је ка да две или ви ше др жа ва 
има ју ме ђу соб не кон так те и 
ме ђу соб ни ути цај на до но ше
ње од лу ка, у до вољ ној ме ри да 
то про у зро ку је да се по на ша ју 
– ба рем у из ве сној ме ри – као 
де ло ви це ли не“. Ово, ме ђу тим, 
не зна чи да се сва ким си стем 
мо же на зва ти и по рет ком. Си
стем мо же по сто ја ти а да, при 
то ме, не ма по рет ка. О по рет ку 

се мо же го во ри ти ако по сто ји 
уоч љив „обра зац де лат но сти 
ко ји по др жа ва основ не или при
мар не ци ље ве дру штва др жа ва, 
или ме ђу на род ног дру штва“. 
Ме ђу овим ци ље ви ма, из два
ја ју се циљ очу ва ња си сте ма и 
дру штва, циљ очу ва ња не за ви
сно сти др жа ва, циљ ми ра, као 
и „за јед нич ки ци ље ви сва ког 
дру штве ног жи во та: огра ни че
ње на си ља ко је би узро ко ва ло 
смрт или те ле сне по вре де, одр
жа ва ње обе ћа ња и учвр шћи ва
ње сво ји не пу тем имо вин ских 
пра ви ла“. Ово ме ђу на род но 
дру штво, ка ко се ви ди и из на
сло ва сту ди је, оста је анар хич
но, што не зна чи да у ње му 
вла да ју анар хи ја и ха ос, већ да 
из над по је ди нач них не за ви сних 
др жа ва не по сто ји дру га, вр хов
на власт. 

Бул, по пут Мар ти на Вај та, 
ро до на чел ни ка Ен гле ске шко
ле, пре по зна је три раз ли чи те 
тра ди ци је у про ми шља њу иде је 
ме ђу на род ног дру штва: хоб сов
ску или ре а ли стич ку, кан тов ску 
или уни вер за ли стич ку и гро
ци јан ску или ин тер на ци о на ли
стич ку. Гро ци јан ска тра ди ци ја 
на ла зи се из ме ђу хоб сов ске и 
кан тов ске, при хва та ју ћи ста но
ви ште пр ве о др жа ви као кључ
ном ак те ру у ме ђу на род ној по
ли ти ци, и ста но ви ште дру ге о 
огра ни че но сти ме ђу на род ног 
де ло ва ња др жа ва пу тем пра ви
ла и ин сти ту ци ја. Упра во ову 
тра ди ци ју, у свом уче њу, сле ди 
и Хе дли Бул.
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Ци ље ве, ко ји ма ме ђу на род
но дру штво те жи, као и пре о
вла ђу ју ће вред но сти на ко ји
ма су ови ци ље ви за сно ва ни, 
ства ра ју са ме др жа ве. Због то га 
Крис Бра ун и Кри стин Ејн ли у 
сво јој књи зи „Раз у ме ва ње ме
ђу на род них од но са“ (Under
standing International Relations,
3rdEdition,PalgraveMacmillan,
2005.) по вла че па ра ле лу из ме ђу 
Бу ло ве те о ри је и те о ри је со ци
јал ног кон струк ти ви зма. По ре
дак се у ме ђу на род ном дру штву 
ја вља као по сле ди ца по сто ја ња 
све сти о за јед нич ким ин те ре
си ма, пра ви ла и ин сти ту ци ја. 
Од међународногпоретка тре
ба раз ли ко ва ти светски поре
дак, тј. „обра сце или при ро ду 
људ ске де лат но сти ко ји по др
жа ва ју основ не или при мар не 
ци ље ве уну тар чо ве чан ства као 
це ли не“. У сре ди шту свет ског 
по рет ка ни су др жа ве, већ по
је дин ци као из вор не је ди ни це 
дру штве ног жи во та. Бул, ме ђу
тим, сма тра да би се до свет ског 
по рет ка мо гло до ћи пу тем дру
га чи јег уни вер зал ног по ли тич
ког ор га ни зо ва ња, док се по
ре дак у ствар но сти ја вља, још 
увек, као ме ђу на род ни по ре дак, 
од но сно дру штво др жа ва.

Јед но од кључ них пи та ња 
ко је се мо же по ста ви ти о по
рет ку у свет ској по ли ти ци, је
сте пи та ње ње го вог од но са са 
прав дом. Овим про бле мом се 
Бул ба ви вр ло ис црп но, у по гла
вљу ко је пред ста вља уне ко ли ко 
из ме њен текст ње го ве ра ни је 

сту ди је „По ре дак  vs. прав да у 
ме ђу на род ном дру штву“ (‘Or
der vs. Ju sti ce in In ter na ti o nal 
So ci ety’, Political Studies, vol. 
xix, no. 3, Sep tem ber 1971, pp. 
269–83.). Су шти ну овог де ла 
рас пра ве пред ста вља пи та ње 
при о ри те та. У књи зи је оно по
ста вље но на овај на чин: „Мо же 
ли прав да у свет ској по ли ти ци, 
у сво јим раз ли чи тим об ли ци ма, 
би ти оства ре на са мо уз угро жа
ва ње ме ђу на род ног по рет ка? И 
ако је то та ко, шта би тре ба ло 
да има пред ност?“. Бул пре по
зна је три шко ле ми шље ња о 
то ме: кон зер ва тив ну, ко ја да је 
пред ност по рет ку; ре во лу ци о
нар ну, ко ја да је пред ност прав
ди; те ли бе рал нопро гре си ви
стич ку, ко ја оства ре ње прав де 
ви ди као сред ство учвр шћи
ва ња по рет ка. Ово пи та ње је у 
прак си ме ђу на род не по ли ти ке 
би ло по себ но ак ту ел но у до ба 
де ко ло ни за ци је, ка да су пра вед
не бор бе за осло бо ђе ње африч
ких и азиј ских на ро да пре ти ле 
да уз др ма ју свет ски по ре дак и 
би ва ле ко ри шће не за по сред но 
су ко бља ва ње САДа и СССРа. 
Но, иако је про цес де ко ло ни
за ци је одав но окон чан, пи та ње 
од но са по рет ка и прав де је и у 
са вре ме ној ме ђу на род ној по
ли ти ци од нај ве ћег зна ча ја. Со
ци јал ноеко ном ски, еко ло шки, 
али и кла сич ни, вој ни иза зо ви 
су ве о ма рас про стра ње ни и по
чет ком XXI ве ка, не са мо угро
жа ва ју ћи на че ла прав де, већ и 
пре те ћи да угро зе са ме осно ве 
по сто је ћег по рет ка. Пре ма Бу
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лу, „по ре дак је у дру штве ном 
жи во ту по же љан јер је услов 
оства ре ња оста лих вред но сти“, 
због че га „не са мо да је по ре дак 
у свет ској по ли ти ци вре дан, већ 
у из ве сном сми слу има пред
ност над дру гим ци ље ви ма, по
пут прав де“. Ме ђу тим, на пи та
ње о од но су по рет ка и прав де, 
ка ко Бул ис прав но при ме ћу је, 
за ин те ре со ва не стра не ће увек 
од го ва ра ти на осно ву про це не 
соп стве них ин те ре са у кон крет
ној си ту а ци ји. На тај на чин се 
мо же об ја сни ти оно што се че
сто на зи ва „по ли ти ком дво стру
ких ар ши на“ ве ли ких си ла. На 
при мер, Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве раз ли чи то вред ну ју на
че ло не по вре ди во сти те ри то ри
јал ног ин те гри те та, као јед но 
од те мељ них пра ви ла ме ђу на
род ног по рет ка, у слу ча је ви
ма Ко со ва и Ме то хи је и Ју жне 
Осе ти је. Оне ту раз ли ку чи не 
на осно ву про це не соп стве них 
ин те ре са, уз ре то ри ку ко ја во ди 
ра чу на о „прав ди“ у слу ча ју Ко
со ва и Ме то хи је, а о по рет ку у 
слу ча ју Ју жне Осе ти је.

У са вре ме ном ме ђу на род
ном си сте му, по ре дак по чи ва на 
ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма. 
По пут Мар ти на Вај та, Бул сма
тра ме ђу на род не ор га ни за ци је 
и ин сти ту ци је, по пут Ује ди ње
них на ци ја, тек псе у доин сти
ту ци ја ма. Ако се же ле от кри ти 
ствар ни узро ци по рет ка у ме
ђу на род ном си сте му, тре ба по
сма тра ти оно што је по сто ја ло 
и пре осни ва ња по сто је ћих ме

ђу на род них ор га ни за ци ја. То 
су тзв. ефективнеинституције
међународногдруштва: рав но
те жа сна га, ме ђу на род но пра во, 
ди пло ма ти ја, рат и ве ли ке си ле. 
Ове ин сти ту ци је, вр ше ћи сво
је раз ли чи те уло ге и функ ци је, 
су штин ски од ре ђу ју при ро ду 
ме ђу на род ног по рет ка, чи ји су 
ме ђу на род не ор га ни за ци је са мо 
је дан од на чи на ис по ља ва ња. 
Тим сво јим ста но ви штем, Бул 
се по но во при бли жа ва ре а ли
стич кој те о ри ји. Као уло ге ко је 
оба вља ју ве ли ке си ле, до при
но се ћи на тај на чин очу ва њу 
си сте ма и по рет ка у ње му, Бул 
на во ди очу ва ње оп ште рав но
те же, из бе га ва ње и кон тро ли
са ње кри за, огра ни че ње ра та, 
јед но стра на упо тре ба ло кал не 
над мо ћи, ства ра ње сфе ра ути
ца ја, ин те ре са и од го вор но сти, 
те ства ра ње кон цер та ве ли ких 
си ла. У (та да шњем) хлад но
ра тов ском си сте му, при ме ћу
је Бул, ове уло ге су игра ле две 
ве ли ке си ле – или су пер си ле, 
САД и Со вјет ски са вез. Да би 
сво је уло ге успе шно оба вља ле, 
ове си ле су има ле ин те рес да 
очу ва ју по сто је ће обра сце мо
ћи у си сте му. Ме ђу тим, Ки на и 
мно ге зе мље Тре ћег све та, ка же 
Бул, сма тра ле су по сто је ћи по
ре дак не пра вед но устро је ним. 
Да ни је пре ра но пре ми нуо, 
1985. го ди не, пред са мо окон ча
ње Хлад ног ра та, Хе дли Бул би 
да нас, по ред свих про ме на кроз 
ко је је си стем про шао, мо гао да 
уочи го то во иден тич не обра сце. 
Сво је ме сто у ме ђу на род ном 
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по рет ку тра же, по ред про бу ђе
не Ки не и зе ма ља „гло бал ног 
Ју га“, Ин ди ја, Европ ска уни ја 
(по себ но, Не мач ка) и број не ре
ги о нал не си ле у на ста ја њу, по
пут Бра зи ла или Ју жно а фрич ке 
Ре пу бли ке. Но, и по ред ве чи те 
те жње дру го ра зред них си ла да 
до ве ду у пи та ње по сто је ћи по
ре дак, по сто је че ти ри усло ва 
под ко ји ма ве ли ке си ле, пре ма 
Бу лу, мо гу да ле ги ти ми зу ју свој 
по вла шће ни по ло жај. Као пр во, 
пра ва ко ја про ис ти чу из ста ту са 
ве ли ке си ле не би тре ба ло екс
пли цит но фор му ли са ти, јер би 
то мо гло да иза зо ве от пор у дру
штву ко ме је су штин ски стра но 
на че ло хи је рар хи је. Дру го, ве
ли ке си ле тре ба да из бе га ва ју 
си ту а ци је у ко ји ма би са ме би
ле од го вор не за де ло ва ње ко је 
угро жа ва по ре дак. Че твр то, ве
ли ке си ле мо ра ју да бу ду у ста
њу да, у из ве сној ме ри, иза ђу у 
су срет по сто је ћим зах те ви ма за 
пра вед ним про ме на ма у окви ру 
по рет ка, или, у нај ма њу ру ку, да 
по ка жу спрем ност да их озбиљ
но раз мо тре. На кра ју, ка да на 
ре ги о нал ном ни воу по сто је зна
чај не си ле – ка кве су, тре нут но, 
Не мач ка, Ја пан или Тур ска – ве
ли ке си ле мо ра ју да на ђу на чин 
да сво је ин те ре се при ла го де 
њи хо вим ин те ре си ма, у ци љу 
очу ва ња ре ги о нал не рав но те же. 
Чи ни се да у по сто је ћем, пост
хлад но ра тов ском по рет ку, ве ли
ке си ле не во де увек до вољ но 
ра чу на о свим овим усло ви ма.

У тре ћем де лу сту ди је, на
зва ном „Ал тер на тив ни пу те
ви ка свет ском по рет ку“, Бул 
од ла зи нај да ље у раз ма тра њу 
мо гу ћег то ка бу ду ћег раз во ја 
ме ђу на род ног си сте ма. При то
ме, при ме ћу је да мо же до ћи до 
про ме на унутар система (раз о
ру жа ње, ме ђу на род на со ли дар
ност, умно жа ва ње ну кле ар них 
си ла), али и до про ме на самог
система. Про ме не си сте ма као 
та квог мо гле би да на сту пе на 
ви ше на чи на. Си стем би мо гао 
из гу би ти по сто је ћа обе леж ја 
ме ђу на род ног дру штва, уко
ли ко би до шло до од ба ци ва ња 
за јед нич ких ин те ре са и вред но
сти др жа ва у си сте му. Та ко ђе, 
мо гло би до ћи до та ко зна чај
ног сма ње ња ин тен зи те та ве за 
и од но са ме ђу др жа ва ма, да би 
се у пи та ње до ве ло по сто ја ње 
не са мо дру штва, не го и са мог 
си сте ма. Та да би се не што на
лик ме ђу на род ном си сте му мо
гло фор ми ра ти на ре ги о нал ном 
ни воу. Чи ни се да је на са вре
ме ном ни воу раз во ја гло ба ли
за ци је као „свет ске мре же ме
ђу за ви сно сти“ (Џо зеф С. Нај) 
из ли шно раз ма тра ти та кав сце
на рио. Још јед на од мо гућ но
сти би ло би фор ми ра ње свет ске 
вла де, као ис хо да так ми че ња 
ве ли ких си ла. Та кав раз вој до
га ђа ја сва ка ко би до при нео очу
ва њу по рет ка и дру штва, али би 
му од у зео свој ство анар хич но
сти. При то ме, ова кав раз вој до
га ђа ја мо гао би да пред ста вља 
прет њу сло бо ди, ка ко др жа ва и 
на ро да, та ко и по је ди на ца. Бул, 
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ис прав но, при ме ћу је да „не ма 
ни нај ма њих на зна ка да ће се 
су ве ре не др жа ве у овом ве ку 
са гла си ти да се пот чи не свет
ској вла ди осно ва ној на са гла
сно сти“.

Као је дан од мо гу ћих на чи
на раз во ја до га ђа ја, Бул ви ди 
фе но мен „но вог сред њо ве ко
вља“ (new mediaevalism). Под 
њи ме под ра зу ме ва из ме шта ње 
и пре ла зак  вла сти и ло јал но
сти са на ци о нал ног на суб на
ци о нал ни, су пра на ци о нал ни и 
тран сна ци о нал ни ни во, уз по
раст зна ча ја уло ге по је ди на ца и 
тех но ло шког раз во ја у свет ској 
по ли ти ци. Да нас, ви ше од три 
де це ни је на кон пр вог из да ња 
„Анар хич ног дру штва“, ја сно је 
да је овај тренд ис прав но уочен. 
Ње га пре по зна је и Џејмс Ро зе
нау, у свом кон цеп ту „ра чва ња 
гло бал не струк ту ре“. Пре ма 
Хе дли ју Бу лу, по ка за те љи ко ји 
на го ве шта ва ју ова кав сце на рио 
су ре ги о нал не ин те гра ци је др
жа ва, дез ин те гра ци ја др жа ва, 
об но ва при ват ног ме ђу на род
ног на си ља, тран сна ци о нал не 
ор га ни за ци је, те тех но ло шко 
сје ди ња ва ње све та.

По што се по сто је ћи си стем 
др жа ва мо же по ка за ти – и че
сто се по ка зу је – не е фи ка сним 
по пи та њу од го во ра на иза зо ве 
у ве зи са ми ром и без бед но шћу, 
социjалноеко ном ским пи та њи
ма и жи вот ном сре ди ном, по
сто је раз ли чи ти пред ло зи за ње
го ву ре фор му. Ме ђу њи ма, Бул 
из два ја иде ју кон цер та ве ли ких 

си ла (или „Ки син џе ров мо
дел“), гло бал ни цен тра ли зам, 
ре ги о на ли зам и ре во лу ци о нар
ни мо дел. Сва ки од ових мо де
ла има сво је пред но сти и ма не. 
Ме ђу тим, да би си стем др жа ва, 
ма кар и ре фор ми сан, и да ље 
пру жао пот по ру ме ђу на род ном 
по рет ку, ва ља ло би ра ди ти на 
оства ре њу прет ход них усло ва, 
по пут из град ње ме ђу на род ног 
кон сен зу са, ре ди стри бу ци је 
свет ског бо гат ства и раз во ја из
ве сног сте пе на ко смо по лит ске 
кул ту ре, уз ну жно очу ва ње кул
тур них осо бе но сти  раз ли чи тих 
на ци ја.

Бул, по соп стве ном при зна
њу, ни је имао на ме ру да сво
јом сту ди јом пру жи ко нач не 
од го во ре на пи та ња о ме ђу на
род ном по рет ку и прав ци ма 
ње го вог да љег раз во ја. У на ме
ри да по ста ви ва жна пи та ња и 
на го ве сти мо гућ но сти њи хо вог 
раз ре ше ња, Бул је го то во у пот
пу но сти ус пео. Је дан од раз ло га 
то ме је што ње го во уче ње успе
шно ба лан си ра из ме ђу ре а ли
стич ког, ли бе ра ли стич ког и со
ци јал нокон струк ти ви стич ког 
при сту па, узи ма ју ћи од сва ког 
нај у по тре бљи ви је ин стру мен те 
али из бе га ва ју ћи њи хо ве јед но
стра но сти и огра ни че ња. Ово је 
у пред го во ру тре ћем из да њу по
дроб ни је об ра дио Ен др ју Ха рел 
са Окс фор да. Стен ли Хоф ман са 
Хар вар да је у пред го во ру дру
гом из да њу (ко ји је, уз аутен
тич ни пред го вор са мог Хе дли
ја Бу ла из 1977. го ди не, та ко ђе 



Приказ

359

об ја вљен у тре ћем из да њу) ука
зао на не ке од пред но сти, али 
и не до ста та ка ове сту ди је. За
јед нич ки, не двој бе но ис пра ван 
став ових про фе со ра је сте да 
сту ди ја „Анар хич но дру штво“ 
про то ком го ди на го то во ни ма ло 
не гу би на ак ту ел но сти, те да се 
са раз ло гом сма тра ка пи тал ним 
де лом у на у ци о ме ђу на род ним 
од но си ма.
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